VILLA DOM

NOWOCZ
ESNOŚĆ
w ciepłej odsłonie
tekst: Anna Apps
zdjęcia: Jeremiasz Nowak
projekt: Małgorzata Bacik,
		MM Architekci
stylizacja: Anna Bacik

Nowoczesność nie musi być
chłodna, potrafi mieć
ciepłe i przytulne oblicze.
Przekonaliśmy się o tym
odwiedzając ten piękny dom.

Miękkie tkaniny, dywan i drewno
dodają ciepła i przytulności

tekst | Anna Apps
stylizacja i projekt | Małgorzata Bacik, MM Architekci
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VILLA DOM

Na parterze urządzono
otwartą strefę dzienną

Duże
przeszklenia
doświetlają
wnętrze

W

W końcu wyrwaliśmy się z Warszawy, odwiedzamy piękny dom w Tarnowie. Od razu
zwracamy uwagę na bryłę budynku, która doskonale wpisuje się w tutejszy krajobraz.
Jest tradycyjna, ale jej kolorystyka – grafitowy dach i jasnoszara elewacja – dodają całości
nowoczesności. Charakter domu odpowiada usposobieniu gospodarzy, czyli młodego małżeństwa. Pani Paulina jest prawniczką, z kolei jej mąż – pan Tomasz to absolwent budownictwa na Politechnice. Chcieli, aby wnętrza domu były pogodne, spokojne i nowoczesne,
czyli po prostu odzwierciedlały ich charaktery. Projekt powierzyli Małgorzacie Bacik ze
studia MM Architekci. – Gospodarze trafili do nas poprzez publikacje naszych realizacji
w magazynach wnętrzarskich i stronę internetową pracowni. Potem okazało się, że znam
mamę pana Tomasza poprzez rodzinę i sprawy zawodowe – wspomina architektka.

Tapeta
w odcieniach
niebieskiego
dodaje wnętrzu
charakteru
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VILLA DOM

Ścianę
w kuchni
pomalowano
niebieską
tablicówką

W KUCHNI
ZNAJDZIEMY

PŁYTKI
AZULEJ
MARKI
MUTINA.

W kuchni uwagę
zwracają fronty
z ciemnego
orzecha

PROJEKT NA ROK
Cały projekt łącznie z pracami wykończeniowymi trwał rok. Inwentaryzacja i koncepcja domu zajęła kilka tygodni, poszukiwania
wyposażenia, mebli i materiałów to kolejne trzy miesiące, natomiast wybór dodatków obywał się wtedy, kiedy małżeństwo
już wprowadziło się do domu. – Współpraca z gospodarzami przebiegała wzorcowo, dostałam od nich niemal wolną rękę
– podkreśla architektka. – Na początkowym etapie realizacji bardziej angażował się pan Tomasz, w końcu jest konstruktorem
z wykształcenia. Przy wyborze materiałów wykończeniowych konsultowałam się panią Pauliną – dodaje.

W ODCIENIACH NIEBIESKIEGO
Układ pomieszczeń jest zgodny z obecnie obowiązującymi trendami – duża strefa dzienna na parterze, spore przeszklenia,
otwarta klatka schodowa. Tak rozplanowana przestrzeń odpowiada potrzebom i stylowi życia gospodarzy. – Pani Paulina i pan
Tomasz nie określili konkretnego stylu, chcieli żeby było nowocześnie, ale nie zimno – mówi pani Małgorzata. –Zaproponowałam
paletę barw w odcieniach szarości, bieli i jasnego drewna. Niebieski wyniknął z kolorystyki płytek nad blatem kuchennym. Jest
to kolekcja Azulej autorstwa Patrici Urquioli dla mojej ulubionej firmy Mutina. Do niego dopasowałam kolor farby tablicowej
Benjamin Moore i tapety marki MINDTHEGAP w salonie, do których dobrałam niebiesko-szary dywan z oferty Dekorian Home
– dodaje. Stonowane kolory nadają wnętrzu nowoczesny charakter, który został ocieplony naturalnym drewnem. Granatowe
akcenty to strzał w dziesiątkę, dzięki nim pomieszczenia stają się wyraziste i są dalekie od nudy.
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VILLA DOM
KTO ZA TYM STOI
POCHWAŁA POWROTU
DO RZEMIOSŁA

To dodatki i detale
decydują o charakterze
wnętrza

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest duży stół w jadalni. Nie został zakupiony w sklepie. Znajomy gospodarzy wykonał do niego ogromną stalową nogę,
na której osadzono przygotowany przez stolarza
blat z obłogu z dębu belkowego (o grubości 2 mm),
którym pokryto płytę mdf, dzięki czemu ma on aż
4 cm i sprawia wrażenie grubej deski. Samo drewno
pozyskano z konstukcji starych stodół i domów. Ten
unikatowy mebel wpisuje się w coraz bardziej aktualny trend upcyklingu. To też doskonały sposób na
oszczędności, bo cena podobnego mebla w salonie
to prawie 18 000 złotych. Jednak to nie jadalnia jest
ulubionym pomieszczeniem architektki. Pani Małgorzacie najbardziej podoba się kuchnia – Uwielbiam
fornir orzecha amerykańskiego zestawiony z matowym lakierem. Żeby nie było za grzecznie dodałam
trochę czerni i płytki Mutina na ścianę. Patchworkowa kolekcja Azulej, podobnie jak unikatowy stół,
doskonale wpisuje się w modny kierunek powrotu
do tradycji i rzemiosła.

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
MM ARCHITEKCI

WWW.MMARCHITEKCI.PL
Tarnowską pracownię tworzą Małgorzata Bacik i Andrzej
Bacik. Firma wykonuje projekty architektoniczno-budowlane
oraz wnętrz prywatnych i publicznych, głównie na terenie
Polski południowej. O swojej filozofii założyciele studia
mówią – Staramy się tworzyć oryginalne, a jednocześnie
spersonalizowane aranżacje, kreować przestrzeń, w której nasi
klienci będą się dobrze czuć i będą mogli odpocząć.
Dbamy o to, by nasze realizacje były ponadczasowe
i wyglądały dobrze również za kilka lat.

SIŁA DETALI
Funkcjonalny układ pomieszczeń, dobór materiałów
na podłogę i ściany oraz meble to baza, do której należy dopasować dodatki zapewniające urok i charakter.
– Chciałam, żeby wnętrze nie było zbyt kolorowe, ale
jednak nie monochromatyczne – mówi projektantka.
– Nie używałam w projekcie powierzchni błyszczących, raczej matowe i satynowe, dzięki temu całość
jest ciepła i przytulna. Dużą rolę przy odpowiednim
wyeksponowaniu różnorodnych faktur odgrywa oświetlenie, choćby LEDy wydobywające piękno tapety
w salonie. W strefie dziennej lampy pełnią też rolę
dekoracyjną, pasują formą i kształtem do koncepcji
całego wnętrza.

W sypialni
skosy są mniej
widoczne dzięki
odpowiedniemu
użyciu kolorów na
ścianach

NA SKOS
Na górze zarówno w sypialni gospodarzy, jak i łazience
jest mnóstwo skosów. Urządzenie funkcjonalnych
pomieszczeń w takich warunkach to nie lada wyzwanie. Masterbedroom jest duży, dlatego nie było
tu problemu z wygodnym usytuowaniem łóżka czy
dużej szafy. Nietypowy kształt ścian został złagodzony ciekawym zabiegiem kolorystycznym. Ściany
do momentu skosów zostały pomalowane na piękny
odcień niebieskiego, natomiast same skosy i sufit są
w odcieniu bieli. Przytulności dodaje szara wykładzina. W przypadku łazienki sytuacja był bardziej
skomplikowana. – Należało tak ustawić wszystkie
urządzenia sanitarne, szczególnie natrysk i umywalkę,
aby można było z nich swobodnie korzystać – podkreśla architekta. – Natomiast zaletą pochyłego dachu
jest możliwość doświetlenia łazienki poprzez okno
połaciowe – dodaje.
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Łazienka gospodarzy
była wyzwaniem ze
względu na skosy

Odcienie
niebieskiego
przewijają się
przez całe
wnętrze
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